
  بانک قرض الحسنه رسالت
  و مراحل درخواست وام )همراه با مثال(آگاهی از میزان وام ممکننحوه      

  وام بر اساس کارکرد حسابخام آگاهی از مبلغ اعتبار ) 1

  pishkhan.rqbank.irمراجعه به سایت بانک قرض الحسنه رسالت، ورود به سامانه پیشخوان مجازي 

  

  زینه برآورد تسهیالتگ  منوي تسهیالتسپس انتخاب  به سامانه ورود

  
کامالً  مبلغ مندرج در قسمت(بایست بر اساس نتیجه اعتبارسنجی بازپرداخت اقساط ماهیانه می اییمیزان توان: تذکر * 

در بانک قرض الحسنه رسالت  درصورتیکه متقاضی در حال پرداخت اقساط وام دیگري. تکمیل گردد) متناسب متناسب یا
باشد، باید مبلغ قسط جاري خود را از عدد توان بازپرداخت در نتیجه اعتبارسنجی کسر نموده و سپس مبلغ مانده را در  می

  .جاي خالی وارد نماید



  مطابق شکل زیر همان محل درخواستدریافت پاسخ در 

  
 )مطابق فایل آموزشی(و تکمیل پرونده اعتباري اعتبارسنجی) 2

  هاي زیر تشخیص مبلغ و مدت وام بر اساس مولفه) 3

 مرحله الف(اعالمی توسط سامانه پیشخوان مجازي بانک مبلغ اعتبار وام(  
 هاي جاري و وام درخواستی  جمع مبالغ وام(که همان سقف ممکن وام است  ظرفیت بدهی در نتیجه اعتبارسنجی

  )مورد نظر
 تواند در هر زمان بعنوان جمع  یعنی سقف مبلغی که فرد می(اقساط در نتیجه اعتبارسنجی توان بازپرداخت ماهیانه

  )هاي جاري و اقساط وام جدید مورد تقاضا، به بانک بدهکار باشد مبالغ اقساط وام
 داده شده) یا سفته چک(هاي اعتباري غ بهبود دهندهمبال  
 حفظ تناسب مبلغ و مدت وام درخواستی با مبلغ و مدت اعتبار وام اعالم شده 

  )مدت اعالمی بانک به ماه× مبلغ وام اعالمی بانک به تومان = مدت مورد نظر به ماه × مبلغ مورد نظر به تومان (

  تذکرات مهم*  

  هاي جاري نباید از ظرفیت بدهی در نتیجه اعتبارسنجی بیشتر باشد و مانده وامجمع مبلغ وام درخواستی 

البته الزم به ذکر (هاي داده شده بیشتر باشد یا سفته هاي جاري نباید از مبلغ چک جمع مبلغ وام درخواستی و مانده وام
  )سقف مبلغ مورد نظر داده شده است% 120و سفته % 110است مبلغ چک 

هاي جاري و مبلغ هر قسط وام درخواستی نباید از توان بازپرداخت ماهیانه اقساط در نتیجه اعتبارسنجی  جمع اقساط وام
  بیشتر شود



  مثال کامل*  
  فردي را درنظر بگیرید که 

ماهه  12میلیون ریال  300مبلغ اعتبار وامی که توسط بانک در سامانه پیشخوان مجازي به وي اعالم شده است  )1
  است

  اعتبارسنجی وي در سامانه مرآت بصورت زیر باشدنتیجه  )2

 

میلیون ریال از کل آن باقیمانده است و مبلغ هر یک از  52میلیون ریال وام گرفته بصورتی که  100متقاضی قبالً  )3
  میلیون ریال باشد 4اقساط آن 

 میلیون ریال باشد 220چک ارائه شده به مرآت، مبلغ  )4

  هاي بررسی شده زیر درخواست وام دهد مولفهتواند طبق  فرد مذکور می

میلیون ریال وام بگیرد اما از آنجا  300تواند  در این صورت فرد، طبق ظرفیت بدهی در نتیجه اعتبارسنجی در کل می
میلیون  52از طرفی . تواند وام بگیرد میلیون ریال می 200میلیون ریال است لذا حداکثر  220که چک داده شده 

  .بگیرد وام تواند می) 52منهاي  200(میلیون ریال وام 148حداکثر قبلی او هنوز مانده است پس در کل  ریال از وام
تواند بعنوان قسط  میلیون ریال می 19از نظر مبلغ قسط نیز طبق توان بازپرداخت در نتیجه اعتبارسنجی تا مبلغ 

اقساطش درخواست دهد که  تواند وامی پس میمیلیون ریال است  4بدهکار باشد که چون مبلغ اقساط وام جاري او 
  .باشد) 4منهاي19(میلیون ریال 15حداکثر 

ماهه اعتبار وام دارد باید ببینیم این اعتبار به تناسب  12میلیون ریال  300اما از آنجا که بر اساس کارکرد حسابش 
  شود چندماهه می) حداکثر وام ممکن(میلیون ریال 148

نتیجه ) جزء صحیح عدد پاسخ(که با رند کردن به پایین) میلیون ریال(300*12)ماه=()میلیون ریال(148)*ماه(؟
. ماهه 24میلیون ریال  148ماهه معادل است با  12میلیون ریال  300؛ یعنی اعتبار وام کارکرد حساب 24شود  می

اقساط اول هر (دو کارمزد داردماهه  24حال باید دید آیا اقساط وام قابل قبول است یا خیر، براي این منظور چون وام 
 6،728،000شود حدود  لذا مبلغ هر قسط می) کارمزد هستند 49و  37، 25، 13، 1سال یعنی شماره قسط هاي 

میلیون ریال توان باقیمانده فرد کمتر است پس  15چون این مبلغ قسط از ). 22میلیون ریال تقسیم بر  148(ریال
  .درخواست وام دهدماهه  24میلیون ریال  148تواند  می

میلیون ریال را حتی  148تواند  میلیون ریال است می 15چون توان پرداخت اقساط باقیمانده فرد مذکور : نکته 
که ) 11میلیون ریال تقسیم بر  148(ریال  13،455،000شود  درخواست دهد چراکه اقساط آن می) ماهه12(یکساله

ماهه  12میلیون ریال  148ماهه،  12میلیون ریال  300ضی یعنی در این صورت بجاي همه مبلغ اعتبار وام متقا
  .ماند استفاده شده و مابقی آن در حسابش باقی می



  )فیلم آموزشی(درخواست اینترنتی وام) 4

درخواست جدید  +درخواست تسهیالت قسمت تسهیالت  )ibank.rqb.ir( ورود به سامانه اینترنت بانک
  در قسمت کد اعتبارسنجی 82انتخاب شماره حساب، ثبت مبلغ و مدت وام، درج عدد  

  )پرداخت مانده وام توسط بیمه در صورت فوت متقاضی(درخواست بیمه عمر براي وام
هاي  بهبود دهندهباتوجه به بررسی کفایت اعتبار وام حساب، نتیجه اعتبارسنجی و مبالغ (تأیید یا رد درخواست توسط بانک

  )اعتباري ثبت شده
 000قسمت تسهیالت، درخواست تسهیالت، ستون (دریافت پیامک تأییدیه از بانک و سپس ورود به سامانه اینترنت بانک

  )تأیید قرارداد الکترونیکی مندرج، دریافت و ثبت کد صحت سنجی در گزینه مربوطه و تأیید(و امضاء قرارداد) عملیات
  به حساب مشخص شده متقاضی در زمان درخواست واریز مبلغ وام

  داشته باشد» چک برگشتی و یا بدهی بانکی سررسید گذشته« نبایدمتقاضی در زمان درخواست وام : تذکر * 

  پرداخت اقساط) 5
سبب اي بر صحت و عملی بودن توان بازپرداخت ماهیانه اقساط خواهد بود که  پرداخت بموقع اقساط تأییدیه: 1تذکر مهم

  .هاي آتی بدون نیاز به چک متعهد فراهم گردد خواهد شد تا امکان اخذ وام
روز در پرداخت اقساط موجب رد درخواست اعتبارسنجی آتی متقاضی شده و مانع ارائه  3تأخیر بیش از : 2تذکر مهم

  .تسهیالت قرض الحسنه در آینده به وي خواهد شد
  پرداخت اقساط هاي نحوه

قسط به حساب رسالت خود شخص حداقل یک روز قبل از تاریخ سررسید اقساط، جهت کسر واریز مبلغ ) الف
  )صبح روز تاریخ سررسید4ساعت (خودکار مبلغ اقساط از حساب توسط بانک

  پرداخت از طریق موبایل بانک، گزینه تسهیالت، پرداخت اقساط) ب

  



  رویت فهرست وام ها و امکان رویت اقساط و پرداخت قسط

  
حساب مکان پرداخت اقساط وام سایرین ازحساب جهت پرداخت قسط وهمچنین اب سپرده و تعیین مبلغ برداشتی ازانتخا

  خود با انتخاب گزینه پرداخت قسط دیگران در ابتداي منوي تسهیالت و درج شماره وام در جدول مربوطه مطابق ذیل

  
  تسهیالت من و پرداخت اقساط پرداخت از طریق اینترنت بانک، منوي تسهیالت، گزینه) پ

  
  )مطابق شکل بعد(در این جدول می توان جزئیات اقساط یا وثایق ارائه شده براي هر وام را رویت کرد



  
  با گزینه پرداخت قسط در باالي جدول اقساط می توان مبلغ مورد نظر را پرداخت کرد

  
  .شوددر جدول فوق مبلغ بدهی اقساط پرداخت نشده نمایش داده می 

  
  هاي آتی وام درخواست

هاي جاري آنها از مبلغ چکهاي داده شده؛  متقاضیانی که ضمن داشتن اعتبار وام بر روي حساب خود، مبلغ مانده بدهی وام
توانند  هاي جاري ایشان از توان بازپرداخت ماهیانه متناسب در نتیجه اعتبارسنجی کمتر باشد می و مبلغ اقساط ماهیانه وام

  .التفاوت آن را در اینترنت بانک مانند مرتبه اول درخواست نمایدمابه 

 


